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'•-í ARTES PLÁSTICAS

No Margs, novas formas 

do realismo da Alemanha
Salomé Berryman (DF), Jac- 
ques Douchez (SP), Carla Obi- 

(RS), Michel Barbault (PE) e 
Marlene Trindade (MG). No 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega), 
com visitação de terça a do
mingo. das 10 às 17 horas. 
MOSTRA DIDÁTICA Com de

Fundação de Arte de Pernam
buco e do Conselho Estadual de 
Cultura. Visitação no Teatro 
São Pedro (Praça da Matriz) das 
12 às 21 horas, de terças a do-

por Luiz Carlos Barbosa

noArtistas e apreciadores de 
artes plásticas têm um im
portante programa a partir 
de domingo no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul. Será 
inaugurada a mostra "No
vas Formas do Realismo na 
Pintura da República Fede
ral da Alemanha”, que o Ins- K1 . , . c , .. ..
tituto Goethe traz a Porto Non;s Ledy Anna Schm.dt. ma-
Alegre. A mostra expõe ntaBurgeOose_CarlosRibe.ro.

. * -ii- _ Marlene Lipp Joao, Izar Latorte
exemplos da ultima ienas- Gonça,ves;PFanny Meimes, en-
cençada representação roa- (fe outfos No Umbonco Agên. !
lista dos anos 60 e 70 cujos ciü Moinhos de Vento (ruQ 24 de
motivos tradicionais da jus- Outubro 970). com visitação de
tóna da arte (objetos, paisa- segundo Q sexta até 12 de maio,
gense retratos) são rediscu- das ,0 às 17 horas, 
tidos. A exposição ficará no 
Margs até o dia 25 de maio. 
com visitação das 10 às 17 
horas, de terças a domingos.

Com 82 obras de 26 artis
tas, a exposição foi criada 
por Detlef Noack, professor 
da Academia de Belas Artes 
de Berlim e ex-diretor da 
‘‘Dokumenla’' de Kassel 
(uma das mais importantes 
promoções de artes plásti
cas da Alemanha). As obras 
expostas estão agrupadas 
de acordo com a técnica e o 
enfoque. Fritz Kõthe assina 
o “Realismo com elementos 
Pop”; JanPeterTripp.Erik 
Hoffmann, Peter Klasen,
Gerd Richter, “Tendências 
Mágicas”; Peter Berndt,
Dieter Kressel.Harald Grau 
e Peter Nagel, “Assuntos 
Historicistas e Neo-clássi
cos”. “Realidades Figura
das” reúne peças de Man- trama atelier de arte — Co- 
fred Blut, Johannes Grútz- 
ke. Arndt Maibaum e Hosrt 
Janssen. No “Realismo Cri
tico” estão peças de Her- visitação no horário comercial, 
mann Albert e Dieter Krae- atelier 65 de ARTE — Exposi- 
mer, entre outros artistas e ção de desenhos têxteis, batike 
temas do realismo. roupas criadas por Amarilli Bo-

niLicht Joana Moura de Azeve- 
doeSòniaMoeller. Visitaçãode 
segundo a sexta das 14 às 18 
horas

mingos.
COLETIVA DE TAPEÇARIA — In
tegrando a programação com 
plementar do Evento Têxtil 85 
A exposição reúne obras de 23 monstrações práticas, acompa

nhadas de textos e um painel 
fotográfico. Também serão 
exibidos vários tipos de fios co
mo lã. fios animais e vegetais 
e tecidos sintéticos. No Centro 
Municipal de Cultura (Avenida 
Érico Veríssimo. 307). Paralela
mente, no Centro de Desenvol
vimento da Expressão (Aveni
da Ipiranga. 389), exposição 
dos trabalhos feitos pelos ate- 
liers infantis e adultos.

artistas. Lucilia Kiechalowsk

ACESSÓRIOS TÊXTEIS — Coleti
va de arte têxtil na galeria Sin
gular integrando a programa- OlltrOS MOSÍrClS 
ção do Evento Têxtil Colares 
passadores brinco e botões de 
Lione Moya; batik matelassê e 
complementos de vestuário de 
Joana de Azevedo Moura: tape
çarias de Heloisa Crocco: e ta
petes brincos e acessórios de 
Renato Rubim Em exposição 
oté dia 30 de abril, com visita

I ÂNGELO GUIDO — Retrospec
tiva composto de 44 obras nas 
técnicas de óleo, aquarela e de
senho. Paralelamente uma ex
posição documental com foto 
grafias e textos. Na Galeria de 
Arte da Casa Masson (ruo dos 
Andradas, 1459), com visitação 
de segunda a sextas dos 8 30 às 
18:30 horas. No sábado das 8:30 
às 13 horas.
AS VIDAS DE BASTOS TIGRE —
Exposição documentária com 
fotografias, documentos e tex
tos de Bastos Tigre. No Museu 
de Comunicação Social Hipólito . 
José da Costa (rua dos Andra
das, 959), com visitação até 19 
de maio. De segunda a sexta 
das 9 às 18 horas. O Museu não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil. Tente a 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagas na Riachuelo 
IVALD GRANATO — Individual 
com óleos, gravuras e dese 
nhos do artista carioca Ivald 
Granato no Salão da Galeria Ti- , 
na Presser (rua Paulino Teixei
ra, 35). Visitação de segunda a 
sexto das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas. No sábado dos lOàs 12 e 
das 14 às 19 horas. A galeria 
não possui ar condicionodo e o 
estacionamento é fácil na pró
pria rua.

ção de segunda o sexta dos 9 às 
12 e dos 14 às 19 horas. No sá
bado oté as 13 horas Na traves
sa Frederico Linck 35. Possui ar 
condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente a Castro 
Alves ou Casemiro de Abreu. 
ATELIER LICIÊ HUNSCHE — Ex
posição de tapeçarias, tecidose 
tapetes da tapeceira Liciê Huns- 
che. Na rua Nossa Senhora 
Aparecida, 95, com visitaçãode 
segunda a sexta das 8:30 às 
11:30 e das 13:30 às 17 horas.

letiva na Loja Felipe Caringi De- 
signer e Antiguidades (rua 
Quintino Bocaiúva, 1118), com

ROTEIRO
“TECIDOS METÁLICOS OS 
AMANTES" — Individual de Luiz 
Antônio Rocha na Sala Negra 
da Galeria Tina Presser. Reúne 
nove relevos metálicos de pare
de (trama e escultura). Visita
ção de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 20 horas. No 
sábado das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas. Na rua Paulino Teixei
ra, 35. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.
ESTANDARTES DO CARNAVAL 
PERNAMBUCANO — No Sala 
de Exposições do Teatro São Pe
dro, mostro de estandartes do 
carnaval pernambucano com 
bandeiras de diversos clubes 
nordestinos. A exposição inte
gra o Evento Têxtil 85 e vem a 
Porto Alegre com o apoio da

ZORAVIA BETTIOL — Mostra de 
tapeçarias das séries "Transfi
gurações da Pedra I e II” da ar- DEZ ANOS DE DESENHO — Co- 
tista plástica Zoravia Bettiol. No letiva com peças de artistas 
atelier da Pedra Redonda (Tra- gaúchos com atuação destaca- 
vessa Pedra Redonda, 400), da nos últimos dez anos. Peças
com visitação das 8 às 11:30 e de Liana Timm, Eduardo Cruz,
das 14 òsJ8 horas. Milton Kurtz, Regina Ohlveiler,
EXPOSIÇÃO NACIONAL DE AR- Ana Luiza Alegria, Carlos Wlo- 
TE TÊXTIL — Coletiva com 30 dimirski, Umbelina Barreto, 

Mário Rohnelt e Leonardo do 
Canto. Exposição até 16 de 
maio na Galeria de Arte do Ba

oftistas têxteis selecionados 
em todo o país. Ano Gold- 
berger (SP). Vivian Silva (RJ),
Manoel Jesus Neto (SP), Sônia desul (rua Sete de Setembro, 
Ortiz Dip (RS), Sérgio Luiz Sar- 666). Visitação de segunda a 
tori (SP), Ani Frey (RS), Carmen sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
Lúcia Denti (RS) e Luiz Adolpho às 18:30 horas. A galeria possui 
(RJ) entre outros Também ar condicionado e o estaciona- 
participam artistas convidados. mento é difícil, tente a Caldas 
Entre eles Zorávia Bettiol (RS), Júnior ou use garagens pagas.
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Formas realistas 

da pintura alemã
Até 0 próximo dia 25, ten

do por Local 0 Museu de 
Arte do Rio Grande do 
Sul/SUSEC, 0 Instituto 
Goethe estará apresentan
do a mostra “Novas For
mas de Realismo na Pin
tura da República Federal 
da Alemanha”. A expo
sição foi concebida e or
ganizada por Detlef Noac- 
k, professor da Academia 
de Belas Artes de Berlim e 
ex-diretor da “Dokumen- 
ta” de Kassell, sendo in
tegrada de exemplos da úl
tima renascença da re
presentação 
ocorrida nos anos 60 e 70, 
onde os motivos tradi
cionais da história da arte, 
objetos, paisagens e re
tratos adquirem seu lugar 
de direito.

São 82 obras de 26 artis
tas, reunidas sob os sub
títulos “Realismo com 
elementos pop” (Fritz Kot- 
che),
(Jan Peter Tripp, Erik 
Hoffmann, Peter Klasen, 
Gerd Richter), “Tendên
cias Mágicas” (Peter Ber- 
ndt, Dieter Kressel Harald 
Grau, Peter Nagel), “As
suntos historicistas e néo- 
classicos” (Manfred Blut, 
Johannes Grutzke, Amdt 
Maibaum e Horst Jans- 
sen), “Realidades figu
radas” (Hermann Albert, 
Dieter Kraemer) e “Realis
mo critico” (Harald Duwe, 
Jurgen Waller, Arno Wald- 
schmidt, Peter Sorge, 
Klaus Vogelgesang, Malte 
Sartorius e Heike Rus- 
chmeyer).

“Fotorrealismo-

realista,
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VEIA ESTA SEMANA
LEILÃO - No Alfred 
Palace Hotel, em Caxias, às 
20h. Leilão de quadros, 
gravuras, tapetes orientais 
e outros objetos de arte.

Panvel do Calçadão e no 
local a Cr$ 15 mil 
arquibancada e CrS 30 mil 
(cadeira de pista 
numerada).
MARY TERESINHA - No 
auditório da Assembléia 
Legislativa, às 20h30min, 
Show de lançamento do 
disco Grande Mary 
Teresinha, 0 primeiro que 
ela faz em Porto Alegre 
apôs a dissolução de sua 
dupla com Teixeirinha. As 
músicas são dela e de Ivan 
Trilha Acompanhamento 
dos músicos Beto 
Castelarin, Pedro Guerra, 
Marcelo Pimentel e Denise 
Fontoura, com participação 
especial de Marco Aurélio 
Vasconcellos. Durante 0 
Show, Mary receberá 
homenagem da gravadora 
Polygram por seus 20 anos 
de carreira. Convites no 
DAC da Assembléia.
9o ENCONTRO SINFÔNICO 
DE OUTONO - No Teatro 
da Ospa (Independência, 
925), às 21 h. Sob a regência 
do maestro Eleazar de 
Carvalho, concerto com 
músicas de Weber, Luiz 
Cosme e Tchaikowsky. Os 
ingressos podem ser 
adquiridos na Panvel do 
Calçadão e no local a CrS 
2.500 e CrS 5 mil.
A TURMA DOS IRMÃOS 
BROTHERS - No Kafka 
Bar (24 de Outubro, esquina 
Nova Iorque), ás23h. Novo 
Show dos Irmãos Brothers 
no Kafka. Couvert CrS 3 
mil.
MUURIPÂS - NO 
Congressos de Criadores da 
Raça Corriedale, em 
Livramento, às 20h. 
Apresentação de cantos e 
danças folclóricas do Rio 
Grande do Sul.
O MUNDO DE PÓS 
GUERRA - No Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112), 
às 20h. Painel sobre 0 ponto 
de vista econômico, do 
mundo de pós-guerra, a 
cargo de Enèias de Souza e 
Voltaire Schilling. Entrada 
franca.
CLAUDIA FANTIN - Na 
Galeria Delphus Arte Sobre 
0 Papel (Cristóvão 
Colombo, 1093), às 21h. 
Exposição de guaches e 
telas sobre casario do 
Brasil Colônia.
EVENTO TÊXTIL 85- No 
Margs (Praça da 
Alfândega), das lOh às 17h. 
Continuam em exposição no 
Margs até 0 próximo dia 15, 
a exposição de trabalhos de 
artistas têxteis do Brasil e 
do exterior. Inicia também 
amanhã no Margs, a 
Mostra de Novas Formas 
deMealismo na Pintura da 
República Federal da 
Alemanha.

Continuam esta semana as 
apresentações da peça de 
Nelson Rodrigues, com 
direção de Luciano 
Alabarse.Ingressos no local 
a CrS 8 mil e CrS 10 mil.
DAS DUAS UMA - No 
Teatro de Câmara 
(República, 575), às 2lh. De 
quinta a domingo. Peça de 
Giba Assis Brasil que narra 
histórias que surgem 
durante a realização de um 
filme. Ingressos no local a 
CrS 8 mil e CrS 10 mil.
A AURORA DA MINHA 
VIDA — No Teatro dc 
Instituto Goethe (24 de 
Outubro, 112), às21h. Peça 
de Naum Alves de Souza, 
com direção de Irene 
Brietzke e Graça Nunes, 
que continua sua temporada 
no instituto Goethe.
Ingressos no local a CrS 10 
mil.
EDUARDO CASTANERA
— No auditório Ângelo 
Crivellaro (General 
Vitorino, 305, 11° andar), às 
12h, recital de violão com 
entrada franca.
O CHORO É LIVRE - No 
foyer do Teatro São Pedro 
(Praça da Matriz), às 
I8h30min. Recital do 
Regional do Teatro São 
Pedro, formado por Plauto 
Cruz, Darci, Jesse, Ayrton, 
Lúcio e Giovani. Patrocínio 
da Subsecretária de 
Cultura. Entrada franca. 
ANA MARIA BEDAQUE - 
No Conservatório de Música 
de Pelotas, às 20h30min. 
Recital de violão com 
entrada franca.
2° SERRA, CAMPO E 
CANTIGA - Em 
Veranópolis, no Salão 
Paroquial, primeira 
eliminatória do festival 
nativista com apresentação 
de 12 músicas, Show de 
abertura com Leonardo e 
grupo e sho^v de 
encerramento de Honeyde 
Bertussi. Sexta e sábado 
mais duas eliminatórias e 
final no domingo. Promoção 
da Prefeitura Municipal. 
RECITAIS DE OUTONO 
INVERNO - Na Cooarte 
(João Telles, 522), às I8h. 
Show com Alex de Souza. 
Entrada franca.
LENY ANDRADE - No 
Bar Porto Velho (Andrade 
Neves, 42), às 22h quinta, 
sexta e sábado. Show com a 
cantora Leny Andrade, um 
dos maiores sucessos da 
noite do Rio de Janeiro. 
Couvert CrS 5 mil. 
AUDIÇÕES COMENTADAS
— Na Discoteca Pública 
(Andradas, 736), às 16h. 
Prosseguem as audições 
comentadas da discoteca 
pública coma distribuição 
de textos e debates sobre 
música clássica. Ás 15h, a 
Discoteca Pública 
programou a exibição do 
filme: Barroco nos Céus da 
Alemanha. Entrada franca. 
MUSEUS COMUNITÁRIOS 
DO BRASIL - No Instituto 
Goethe (24 de Outubro, 112) 
às 20h. Palestra com Maria 
Luisa Flores Chaves 
Barcelos, numa promoção 
da Associação dos Ex- 
balsistas da Alemanha.

Patrocínio, 527), às 21 h. 
Show de jazz progressivo 
com 0 duo de violonistas 
Gil e Antônio. Entrada 
franca.
CANTO DOS LIVRES - No 
Clube Farrapos (Avenida 
Cristiano Fischer, 1331), às 
21 h, Show de música 
nativista com 0 grupo Vento 
Minuano, a renda será em 
beneficio do cantor e 
compositor Cenair Maicá. 
Ingressos a CrS 5 mil. 
SELVA DOLL - No Espaço 
de Arte Fininvest (no 
Shopping Center Iguatemi), 
das lOh às 17h.Inaugura a 
exposição da artista Selva 
Doll.
DELÍRIO E PAIXÃO DO 
SR. NELSON RODRIGUES
— No Teatro Renascença, 
(Érico Veríssimo, 307), às 
21 h, de sexta a domingo. 
Estréia da seleção de 13 
anos de 10 textos de Nelson 
Rodrigues, roteirizada e 
encenada por Sérgio Silva. 
No elenco estão: Bira 
Valdez, Sandra Dani e Luiz 
Paulo Vasconcellos. 
Ingressos no local CrS 10 
mil (sexta-feira) e CrS 15 
mil (sábado e domingo). 
PREMIADOS EM 
GRAMADO - Na Sala de 
Cinema da Casa de Cultura 
(Andradas, 736), ás 19h e
21 h. Retorna na sexta-feira 
os filmes que foram 
sucessos de público, dentro 
do Festival de Filmes 
Premiados em Gramado.
Os Mukers, de Jorge 
Bodanski e Wolf-Gauer, 
reiniciam a programação. 
Ingressos no local a CrS 
1.500 mil.
A LIÇÃO — No Teatro da 
Aliança Francesa (João 
Manoel, 282), às 21 h, sexta, 
sábado e domingo. Peça de 
lonesco, numa montagem 
do Grupo Art'Cênicos. 
Ingressos no local a CrS 8 
mil.
BON JOUR PARIS - No 
Stúdio de Flávio Del Mese 
(José do Patrocínio, 698), ás 
21 h de sexta a domingo. 
Audiovisual de Flàvio Del 
Mese sobre Paris. Ingressos 
no local a CrS 7 mil.
FEIRA DE ESPECIARIAS
— No Salão da Igreja São 
Manoel (Coronel Lucas de 
Oliveira, 711), das I5h às 
22h. Café colonial a partir 
das 15h e jantar a partir 
das 20h. Renda em 
beneficio da Creche da 
Associação Santa Zita de 
Lucca.

?&
â QUARTAs.
M

ENCONTRO MARCADO - 
No auditório do prédio 7, da 
PUC (avenida Ipiranga), ás 
20h30min. Numa promoção 
da Fundação Pró-Memória 
e IBM do Brasil, diversos 
escritores, com a presença 
de Fernando Gabeira; na 
quinta, Marina Colasanti; 
na sexta, Affonso Romano 
deSant'Anna. Entrada 
franca.
MARISTELA SALVATORI 
— No Margs (Praça da 
Alfândega), às 19h.
Inaugura a exposição de 
gravuras em metal de 
Maristela Salvatori. 
MÚSICA AO MEIO-DIA - 
No foyer do Teatro São 
Pedro (Praça da Matriz), 
às 12h30min. A violonista 
Ana Maria Dedaque, 
continua nesta quarta 0 
Projeto 0 Choro è Livre da 
Subsecretária de Cultura, 
com um recital com 
músicas de Villa-Lobos, 
Bach, Marlos Nobre e 
outros. Entrada franca. 
OFICINA DE TEATRO - 
Na Terreira da Tribo (José 
do Patrocínio, 527), às 
20h30min. Exercício de 
relaxamento, improvisações 
de teatro com a Tribo de 
Atuadores Òi Nóis Aqui 
Traveis. Entrada franca. 
BOLÍVIA 4 - No 
Restaurante Vinha D'Alho 
(Bento Gonçalves, 359), às 
23h. Espetáculo 
internacional de música 
folclórica andina com 0 
grupo Bolívia 4.
O MUNDO DE 
PÒS-GUERRA - No 
Instituto Goethe (24 de 
Outubro, 112), às 20h.
Painel sobre 0 mundo pós 
guerra sob 0 ponto de vista 
jornalístico, com Raul 
Rubenich e Jurandir 
Soares.
TÉCNICOS EM CINEMA - 
No auditório do Museu de 
Comunicação Social 
(Andradas, 736), às 19h. 
Assembléia geral dos 
técnicos de cinema do Rio 
Grande do Sul.
DERCY GONÇALVES DE 
PEITO ABERTO - No 
Teatro da Ospa 
(Independência, 925), às 
21 h, de quarta a domingo, 
Dercy Gonçalves apresenta 
um espetáculo escrito e 
dirigido por ela própria. 
Ingresses no local a CrJ 10 
mil. (mezanino) e CrS 15 
mil (platéia).

Mostra do Projeto Rio Guaíba na Assembléia

mostra permanente sobre 
imprensa.
PROJETO RIOGUAlBA - 
No Vestíbulo da Assembléia 
Legislativa (Praça da 
Matriz), das 9h às 18h. 
Exposição de fotografias 
sobre 0 Rio Guaíba.

HOJE
ZORÂVIA BETTIOL - No 

ateliê da artista (Travessa 
Pedra Redonda, 400), das 10 
às 12h e das 15h às 18h. 
Prossegue nesta semana a 
exposição de tapeçarias de 
Zoràvia Bettiol.

LUIZ ANTÔNIO ROCHA - 
Na Galeria Tina Presser 
(Paulino Teixeira, 35) das 
lOh às 12 e das 14hàsl9h. 
Exposição de tecidos 
metálicos em relevo.

ÍNDIOS DO RIO GRANDE
— No Museu Antropológico 
(Avenida Venáncio Aires, 
278), das9h às 11 h e das 14h 
às 17h. Exposiçãc da 
produção artesanal 
kaingang e guarani.

MOSTRA DE ARTES - No 
saguão do prédio dos 
Correios e Telégrafos 
(Praça da Alfândega), das 
8h às 18h. Exposição dentro 
da Semana das 
Comunicações.
SISTEMA DE ARTES - No 
Atelier Livre da Prefeitura 
(Èrico Veríssimo, 307) ás 
19h30min. Palestra de 
critico de arte José Luiz do 
Amaral.

ENCONTROS DE 
LITERATURA - No 
Atelier Livre da Prefeitura, 
às 18h. Prosseguem nesta 
segunda os encontros sebre , 
a literatura rio-grandense, 
a palestrante de hoje è 
Maria Luiza Remédios e 0 
debatedor Laury Maciel.
REVISÃO DO CINEMA 
BRASILEIRO - No-Salão 
de Atos da Reitoria, às 
I8h30min. Simão, 0 Caolho, 
de Roberto Cavalcanti, è 0 
filme que prossegue nesta 
semana, até quinta-feira 0 
Projeto Unifilme. Entrada 
franca.

AURORA DA MINHA VIDA
— Escola São João Batista, 
em Camaquã, às 20h. Peça 
de Naum Alves de Souza 
hoje em Camaquã, num 
patrocínio da Subsecretária 
de Cultura.

SIRON FRANCO - No Bar 
Theatro Mágico (Tomas 
Flores, 123), das 20h às 3h. 
Exposição de obras de 
diversos artistas plásticos, 
entre eles Maria Bononi, 
Milton Garcia e Glauco 
Pinto de Morais.

DESENHISTAS - Na 
Galeria de Arte da 
Associação Badesul (Sete 
de Setembro, 666), das lOh 
às 12h e das 14h ás 16h. 
Coletiva de desenhistas 
gaúchos.

TAPEÇARIA - Na agência 
do Unibanco Moinhos de 
Vento (24 de Outubro, 970), 
das lOh às 17h Exposição de 
trabalhos de 24 tapeceiros.
MOSTRA DIDÁTICA - No 
Atelier Livre da Prefeitura 
(Érico Veríssimo, 307) das 
9h às 22h. Exposição de 
trabalhos ligados à arte 
têxtil.
ÂNGELO GUIDO - Na 
Galeria de Arte da Casa 
Masson (Andradas, esquina 
Marechal Floriano), 
visitação no horário 
comercail. Pinturas.
EDELWEISS - No Atelier 
Armazém de Arte (Cel. 
Bordini, 1682) visitação em 
horário comercial.
Pinturas.
JOÃO CARLOS HENZ - 
Na Galeria de Arte do Bar 
Água na Boca (Praça 
Conde de Porto Alegre, 55), 
a partir das21h. Exposição 
de pinturas.
BASTOS TIGRE - No 
Museu de Comunicação 
Social (Andradas, 959), das 
9h às 18h. Mostra de 
trabalhos do jornalista e 
publicitário Bastos Tigre. O 
Museu também realiza

SABADO
BARÃO VERMELHO - No 
Gigantinho, ás 21 h. Única 
apresentação da banda de 
rock Barão Vermelho em 
Porto Alegre. Ingressos na 
Panvel do Calçadão e no 
local.
KARGA PESADA - Na 
Terreira da Tribo (José do 
Patrocínio, 527), às 21h. 
Grupo heavy metal inicia 
no sábado um festival de 
rock pesado. Ingressos no 
local a CrS 4 mil.
VOLTA ÀS CASAS - No 
Auditório da Assembléia 
Legislativa (Praça da 
Matriz), às, sábado e 
domingo, Show com Ricardo 
Crespo e Grupo 
Candombando.
NOITE DA SERESTA - Na 
Sociedade União e 
Progresso (Casemiro de 
Abreu, 310), ás 21 h. Show 
Com Alcides Gonçalves, 
Dorotéo Fagundes e outros. 
MEU CIRCO TAMBÉM 
VOA — No Clube União, de 
Jaguari, ás 21h, Show com 
Totonho Vileroy. Ingressos 
no local a CrS 5 mil.

ANTÔNIO SOLER - Na 
Discoteca Pública 
(Andradas, 736), às 12h, 
continuam as audições de 
discos com entrada franca.

O MUNDO DO 
PÒS-GUERRA - No 
instituto Goethe (24 de 
Outubro, 112), ás 20h.
Painel realizado pela 
passagem do 40° ano após 0 
término da 11 Guerra 
Mundial. Os painelistas de 
hoje são: Vera Cohen, 
Voltaire Schiling e Luiz 
Dârio Teixeira.

QUINTA
IRRESISTÍVEL 
AVENTURA - No Theatro 
São Pedro (Praça da 
Matriz), às 21h, de quinta a 
domingo. A peça é uma 
coletânea de textos de Artur 
Azevedo, Tennesse 
Williams, Garcia Lorca e 
Tchekhov, com direção de 
Domingos de Oliveira. No 
elenco, Dina Sfat, Luís de 
Lima, Thelma Reston e 
Antônio Grassi. Os 
ingressos podem ser 
adquiridos a partir das 13h 
na bilheteria do teatro.
(Fone: 24-4130), platéia CrS
20 mil; galeria centrai CrS 8 
mil; camarotes CrS 15 mil; 
galeria lateral CrS 5 mil. 
SENHORA DOS 
AFOGADOS - NO Teatro 
do Clube de Cultura 
(Ramiro Barcelos, 1853), às
21 h dft^uinta a dominao.------

i ... 

SEXTAAMANHAniCÃ PEJjOÜ
JORGE MAUTNER - No 
Salão de Atos da Ufrgs, às 
21h, depois de muitos anos, 
volta a apresentar-se em 
Porto Alegre 0 compositor, 
ao lado de Nelson Jacobina 
e grupo. Brisa Produções. 
Ingressos a CrS 10 mil. 
Apresentação única. 
PURAÇÃO - No Terreira 
da Tribo (José do

Selva Doll, terça na Singular, e 
sexta no IguatemiROBERTO CARLOS - No 

Gigantinho, às21h, terça e 
quarta-feira. Com uma 
equipe de 70 pessoas 
Roberto Carlos apresentará 
em Porto Alegre um Show 
quase igual ao espetáculo 
que foi feito no 
Maracanãzinho, no ano 
passado. Ingressos na

V <fm V >g lWHL. .1 ir'-

SSrsr.1 ”5SS.“W* SELVA DOLL - Na 
Galeria Singular (Travessa 
Frederico Link, 45), das 9h 
às 12h e das 14h às 19h. 
Exposição de telas da 
artista, que inaugura 
amanhã.

Segunda-feira; Off.05.85/SEGUNDO CADERNO — >
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PROGRAMA
DE FIM DE SEMANA

Realismo alemao
“As Novas Formas do Realismo na Pintura da República 

Federal Alemã” é a mostra didática que o Margs (Praça da 
Alfândega) está apresentando com apoio do Instituto Goe- 
the.

A mostra é composta de 84 painéis reproduzindo fotogra- 
ficamente obras de 26 artistas plásticos contemporâneos 
alemàes. além de oito painéis didáticos, cuja exposição 
ocupa a Pequena Galeria e o corredor de acesso do 2o andar 
do Margs. A exposição já veio montada da Alemanha em 
painéis de material de origem petroquímica, sensibilizada 
diretamente para a reprodução fotográfica. A montagem 
da mostra obedece ao critério de agrupamento por analogia 
de linguagem, estando dividida em “Realismo Com Ele
mentos Pop” ; “Fotorealismo”; “Tendências Mágicas"; 
“Assuntos Historicistas e NeoClássicos”; “Realidades Fi
guradas” e “Realismo Crítico”. A coleção, que já esteve 
em exposição em São Paulo deverá, após sua amostragem 
no Margs que se extenderá até o dia 24 do corrente, itinerar 
por outras capitais brasileiras que tenham representação 
do Instituto Goethe. Visitação hoje. sábado e domingo das 
10hàsl7h.

Auto-retrato de Arno Waldsch- 
midt

Sexta-feira, 10.05.85/PROGRAMA — ?
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Propostas realistas 

no Museu de Arte
Acompanha a mostra “ Novas Formas do Realismo na Pintura da República 

Federal da Alemanha”, que está sendo realizada no MARGS, um catálogo com fotos 
das obras e texto de Detlef M. Noack. Aqui, transcrevemos alguns trechos de 
depoimento sobre esta importante mostra didática 
realismo alemão.

MARGS sobre a exposição 
“Gráfica do Expressionismo 
Alemão”, é o autor dos textos 
do catálogo que acompanha a 
mostra.

Segundo ele, em 1950 houve 
uma disputa pública na ci
dade de Darmstadt, na Re
pública Federal da Alema
nha, cujo tema era a con
trovérsia entre arte figura
tiva e abstrata. A partici
pação do pintor Willi Bau- 
meister, no entanto, teria cul
minado nesta discussão com a 
seguinte tese: “O abstrato é, 
em princípio, mais espiritual 
do que o concreto”.

“Esta não era apenas a 
opinião subjetiva de um re
presentante competente da 
pintura abstrata”, prossegue 
Detlef Noack, “mas a ma
nifestação da reação do pe
ríodo alemão de após-guerra 
e doze anos de ditadura, tam
bém na arte. O que se queria, 
era aderir ao movimento ar
tístico internacional, e este 
era, com poucas exceções, 
abstrato.

“Somente nos anos 60 as 
idéias dos atuantes se mo
dificaram: e pela primeira 
vez, em 1972, por ocasião da 
5a Documenta, em Kassel, um 
público mais amplo foi con
frontado com os novos con
ceitos de arte. A invasão dos 
novos realistas da América e 
da Europa — entre os quais os 
espanhóis da escola de Madri, 
com seus desenhos minu
ciosos — indicavam que uma 
geração jovem estava se 
preparando para redes cobrir 
a figura. Isto, porém, não 
deve ser tomado apenas como 
reação à arte dos estebele- 
cimentos, mas é, mais uma 
vez. uma indicação do ge
nuíno movimento cíclico, que 
tem determinando a alte
ração entre um modo de pin
tar mais abstrato ou mais 
figurativo no decurso cro
nológico da história da arte.

seu
que enfoca as novas formas do

O Museu de Arte do Rio
Grande do Sul/SUSEC está 
expondo uma mostra didática
intitulada “Novas Formas de
Realismo na República Fe
deral da Alemanha”, que
ficará Porto Alegreem
apenas até o dia 24 deste mês, 
devendo, depois, itinerar por
outras capitais brasileiras.
Composta por 84 painéis, re
produzindo fotograficamente
obras de 26 artistas plásticos

alemães,contemporâneos
além de oito painéis didáticos,
a montagem da mostra
obedece critério deao
agrupamento por analogia de
linguagem, estando dividida “White Sandsaf Barra”, fotorrealismo, de Erik Hoffmannem “Realismo com Elemen
tos Pop”, "Fotorealismo”,
“Tendências Mágicas”, “As- último dá-se por vencido, 

quando a cortina pintada 
diante do retrato do rival 
produz um efeito tão autên
tico, que ele só percebe o en
gano ao querer corrê-la”.

Mais adiante ele afirma que 
"somente o advento da era 
moderna, que não mais quer 
etratar, mas “criar” ela 
mesma, que não visa a re
produção de criação, mas a 
criação própria, interrompe 
esta tendência. E, somente 
nos anos vinte do nosso século 
uma “Nova Objetividade” 
voltou a ganhar atualidade 
paralelamente à evolução 
rumo à representação expres
siva e abastrata. A última 
renascença da representação 
realista ocorre nos anos 60 e

70. Depois da pintura infor
mal, da não-figurativa, do 
tachismo, Hard-edge e Op- 
Art, pela primeira vez ob
jetos, paisagens e retratos, ou 
seja, os motivos tradicionais 
da história da arte, read
quirem seu lugar de direito”.

Detlef M. Noack termina a 
apresentação dizendo que "As 
formas de representação do 
Realismo contemporâneo vão 
desde o fascinante trompe- 
1'oeille, passando pelo Ilu
sionismo barroco, até o His- 
torismo e a atualidade polí
tica.

suntos Historicistas e Neo
Clássicos”, “Realidades
Figuradas” e “Realismo
Crítico”. A coleção já veio
montada da Alemanha em
painéis de material de origem
'“>i troquímica, sensibilizado
> -Tamente para a repro-
c o fotográfica. A pro-
n ão é do Instituto Goethe.

CATALOGO COM
1 ■IXTOS DE D. NOACK

De\'f M. Noack, que em
1983 ■ dizou um workshop no 25 , realismo com elementos pop, de Fritz Kòthe

“Não absoluta como a sua 
pretensão, tão frágil se mos
tra neste tipo de manifestação 
artística o espírito existencial 
que marca a nossa época”.

PARRÀSIO E ZÊUXIS

“A dialética em torno desse 
assunto”, continua Noack, 
“já se inicia na antiguidade 
clássica. Platão desconfia 
tanto de tudo que é visível, 
que apenas aceita o conce
bível, isto é, que independe da 
percepção sensorial. Os artis
tas de sua época discordavam 
dele. Para eles, o que impor
tava era a reprodução mais 
fiel. possível. Como prova, 
temos a famosa disputa entre 
os pintores gregos Parrásio e 
Zêuxis pela autoria da re
produção mais natural. Este

‘‘Nu na Poltrona”, realidades figuradas, de Hermann 
Albert“Paisagem vista de passagem, no verão”, tendências mágicas, de Peter Berndt
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Destaque para o novo 

realismo da Alemanha
Entre as muitas exposi

ções da capital, "As Novas 
Formas do Realismo na Pin
tura Alemã”, exposição do 
Instituto Goethe, pode ser 
vista no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul até dia 24. 
Trata-se de uma amostra
gem, com obras de 26 artis
tas, da produção do fim dos 
anos 70 e de trabalhos recen
tes sobre os diversos enfo
ques do Realismo “contem
porâneo”. Com 84 painéis fo
tográficos reproduzindo pin
turas, a mostra também 
apresenta oito painéis didá
ticos explicando a exposição 
que foi organizada pela se
melhança de linguagens.

ROTEIRO
ENIO PINALLI — Exposição indi
vidual de pinturas de Enio Pinal- 
li na Contemporânea Galeria 
de Arte e Decoração (rua Ma- 

Novo Ham-

Desenho de Amo Woldschmidt, no Instituto Goethe

do século passado. Ele foi o res
ponsável pelos projetos de 
construção dos prédios da atual 
Cervejaria Brahma, do Banco 
do Comércio, entre outros. Visi
tação no saguão da Faculdade 
de Arquitetura da UFRGS de se
gundas sextas das 8 às 22 ho
ras, até 24 de maio.

riano Mattos, 11 
burgo). Visitação até 25 de 
maio de segunda a sexta das 9 
às 11:30e das 14 às 18:30 horas. 
No sábado até às 11:30 horas. 
MARIA TOMASELLI — Mostra 
de telas em acrílico sobre algo
dão na Sala de Exposições do 
Teatro São Pedro. São pinturas 
de grandes dimensões^com dois 
metros por dois metros e meio. 
Visitação até 31 de maio de ter
ças a sábados a partir das 12 ho
ras. No domingo a partir das 16 
horas.

ATELIER LICIÉ HUNSCHE — Ex
posição de tapeçarias, tecidos e 
tapetes da tapeceira Liciê Huns- 
che. Na rua Nossa Senhora 
Aparecida, 95, com visitação de 
segunda a sexta das 8:30 às 
11:30 e das 13:30 às 17 horas.

TRAMA ATELIER DE ARTE — Co
letiva na Loja Felipe Caringi De
signer e Antiguidades (rua 
Quintino Bocaiuva, 1118), com 
visitação no horário comercial.

ATELIER 65 DE ARTE — Exposi 
ção de desenhos têxteis, batike 
roupas criodas por Amarilli Bo- 
ni Licht, Joana Moura de Azeve
do e Sônia Moeller. Visitação de 
segunda a sexta das 14 às 18 
horas.
ZORAVIA BETTIOL — Mostra de 
tapeçarias das séries "Transfi
gurações da Pedra I e II" da ar
tista plásticaZoravia Bettiol- No 
atelier da Pedra Redonda (Tra
vessa Pedra Redonda, 400), 
com visitação das 8 às 11:30 e 
das 14 às 18 horas.

EXPOSIÇÃO NACIONAL DE AR
TE TÊXTIL — Coletiva com 30 
artistas têxteis selecionados 
em todo o país. Ana Gold- 
berger (SP), Vivian Silva (RJ), 
Manoel Jesus Neto (SP), Sônia 
Ortiz Dip (RS), Sérgio Luiz Sar- 
tori (SP), Ani Frey (RS), Carmen 
Lúcia Denti (RS) e Luiz Adolpho 
(RJ), entre outros. Também 
participam artistas convidados. 
Entre eles Zorávio Bettiol (RS), 
Salomé Berryman (DF), Jac- 
ques Douchez (SP), Carla Obi- 

(RS), Michel Barbault (PE) e 
Marlene Trindade (MG). No 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Praça da Alfândega), 
com visitação de terça a do
mingo, das 10 às 17 horas.

MOSTRA DIDÁTICA — Com de
monstrações práticas, acompa
nhadas de textos e um painel 
fotográfico. Também serão 
exibidos vários tipos de fios co- 

lã, fios animais e vegetais 
e tecidos sintéticos. No Centro 
Municipal de Cultura (Avenida 
Érico Veríssimo, 307). Paralela
mente, no Centro de Desenvol
vimento da Expressão (Aveni
da Ipiranga, 389), exposição 
dos trabalhos feitos pelos ate- 
liers infantis e adultos.

THEO WIEDERSPHAN — Exposi 
ção de originais de projetos ar
quitetônicos (desenhos, pers
pectivas) do alemão radicado 
no Rio Grande do Sul TheoWie- 
dersphan, na primeira metade

COLETIVA DE ARTES — Mostra
de óleos e acrílicos sobre tela 
de Mariza Engel e técnica misto 
de Ivone Marques de Carvalho. 
No primeiro subsolo da Caixa 
Econômica Federal (rua dos An- 
dradas. 1000). Visitação de se
gunda a sexta das 10 às 16:30 
horas.

SELVA DOLL — Individual na 
galeria Singular com 11 pintu
ras a óleo sobre madeira, de di
versas dimensões. Visitação 
até 22 de maio na travessa Fre
derico Linck, 35, de segunda a 
sexta das 9 às 12 e das 14 às 19 
horas. No sábado das 9 às 13 
horas. A galeria possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil, tente a Castro Alves ou a 
Casemiro de Abreu.

ÂNGELO GUIDO — Retrospec
tiva composta de 44 obras nas 
técnicas de óleo, aquarela e de
senho. Paralelamente uma ex
posição documental com foto
grafias e textos. Na Galeria de 
Arte da Casa Masson (rua dos 
Andradas, 1459), com visitação 
de segunda a sextas das 8:30 às 
18.30horas. No sábado das 8:30 
às 13 horas.

AS VIDAS DE BASTOS TIGRE —
Exposição documentária com 
fotografias, documentos e tex
tos de Bastos Tigre. No Museu 
de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa (rua dos Andra
das, 959), com visitação até 19 
de maio. De segunda a sexta 
das 9 às 18 horas. O Museu não 
possui ar condicionado e o esta
cionamento é difícil. Tente a 
Caldos Júnior ou use garagens 
pagas na Riachuelo.

IVALD GRANATO — Individual 
com óleos, gravuras e dese
nhos do artista carioca Ivald 
Granato no Salão da Galeria Ti
na Presser (rua Paulino Teixei
ra, 35). Visitação de segunda a 
sexta das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas. No sábado das 10 às 12 e 
das 14 às 19 horas. A galeria 
não possui ar condicionado e o 
estacionamento é fácil na pró
pria rua.

DEZ ANOS DE DESENHO — Co
letiva com peças de artistas 
gaúchos com atuação destaca
da nos últimos dez anos. Peças 
de Liana Timm, Eduardo Cruz, 
Milton Kurtz, Regina Ohlveiler, 
Ana Luiza Alegria, Carlos Wla- 
dimirski, Umbelina Barreto, 
Mário Rohnelt e Leonardo do 
Canto. Exposição oté 16 de 
maio na Galeria de Arte do Ba- 
desul (rua Sete de Setembro. 
666). Visitação de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente a Caldas 
Júnior ou use garagens pagas.

CLÁUDIA FANTIN -
"Casarios ’, individual com 
gouaches e pinturas em acríli
co, que enfocam o tema da ar
quitetura colonial brasileira. 
Na galeria Delphus Arte Sobre 
Papel (avenida Cristóvão Co
lombo, 1.103), com visitação de 
segunda a sexta das 9 às 12 e 
das 14às 19horas. Agaleria pos
sui ar condicionado e o estacio
namento é difícil, tente as 
transversais.

REALISMO ALEMÃO — Coletiva 
com 84 painéis fotográficos de 
obras de 26 artistas alemães 
contemporâneos. "Novas For
mas do Realismo na Pintura da 
República Federal da Alema
nha" é umo promoção do Institu
to Goethe no Brasil e fica em 
exposição no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul até dia 24 de 
maio. A visitação é de terça a 
domingo das 10 às 17 horas. O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil, ten
te a rua Caldas Júnior ou use 
garagens pagas.

MARISTELA SALVATORI — Ex-
posição individuol com gravu 
ras em metal sobre temas 
praianos, No Espaço Investiga
ção do Museu de AMe do Rio 
Grande do Sul. com visitação de 
terças a domingos dos 10 às 17 
horos. O Margs possui ar condi
cionado e o estacionamento é 
difícil tente a rua Caldas Júnior 
ou use garagens pagas

"TECIDOS METÁLICOS • OS 
AMANTES" — Individual de Luiz 
Antônio Rocha na Sala Negra 
da Galeria Tina Presser. Reúne 
nove relevos metálicos de pare
de (trama e escultura). Visita
ção de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 20 horas. No 
sábado das 10 às 12 e das 14 às 
19 horas. Na rua Paulino Teixei
ra, 35. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.'

no

mo
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O estilo livre de Olszewski
,=r=ÜsHll
tivo fica restrito à disciplina ele conta que há 20 anos é «•'£ do PedrG Redonda (Tr°

do grafismo limpo, Paulo coleCionador de obras de ar- * visitaçõo das 8 às 11:30 e
Borgato Olszewski encon- te e freqüentador de gale- das 14 às 18 horas,
trou seu caminho nas artes e mUseus, inclusive na EXPOSiçXo NACIONAL DE AR-
plásücas. “Uma maneira Europa, onde viveu alguns TE jixm — Coletiva com 30
de expressão mais livre", anos em Roma. artistas têxteis selecionados
entende. É o produto deste em todo 0 país. Ana Gold-
trabalho plástico, exercita- berger (SP). Vivian Silva (RJ),
do há quase dez anos, que ROTEIRO Manoel Jesus Neto (SP), Sônia
ele está mostrando desde Ortiz Dip (RS), Sérgio Luiz Sar-
ontem numa individual que PINALll — Exposição indi- tori (SP), Ani Frey (RS). Carmen
inaugurou a Cava - Gale- vjdua, d@ inturas de Enio Pinai- Lúcia Denti (RS) e Luiz Adolpho
ria de Arte. São pinturas de li na Contemporânea Galeria (RJ), entre outros. Também
grandes dimensões (um de Arte e DeCoraçao (rua Ma- participam artistas convidados s 
metro por 70 centímetros), riano Mattos, 11 — Novo Ham- Entre eles Zorávia Bettiol (RS), g
em tinta acrílica sobre eu- burgo). Visitaçõo até 25 de Salomé Berryman (DF , Jac- |
catex. Ele conta que a par- m0jo de segundo a sexta das 9 ques Douchez (SP). 'Carla Obi- <
tir de 1976 começou a evo- às ll:30edas 14às 18:30horas. no (RS), Miche Barbault (PE) e 
luir dos bicos-de-pena, rea- No sábado até às 11:30 horas. Marlene Trindade MG). No *
íwlrtnc n nanouim para MARIA TOMASELLI — Mostra Museu de Arte do Rio Grande »

\ t ro fimiratlva Der de telas em acrílico sobre algo- do $ul (Praça da Alfândega),
uma pinara figurativa çr- dõo „„ Solo de Exposições do com v,si,oçõo de terço o do- |
meada de formas abstra- Teatro s-o Pedro S3o pintUras minq0/ dos 10 às 17 horas. 5.
tas. No entanto Oíszewski de grandes dimensõe^com dois MOSTRA didÀTICA - Com de À
afirma que seu trabalho nao metroSp0r dois metros eme.o. m(£fJJações práticas, acompa-
segue escolas mas as fontes visitação até 31 de maio de ter- - * j\- um ine|
de informação visual do ar- çaso sábados a partir das 12 ho- ]££* f Também serão
üsta. NO caso, aspai^ns as. No domingo a partir das 16 * ^ ^ de fjo# CQ. ^ ^ ^ BAff0# t|GRE _
caractensticas da g ÉT rráuniA FANTIN - mo lã, fios animais e vegetais ExpoSÍÇão documentária com
fia do Rio Grande do Su 1. CLAUDIA FANTIN g tecidos sintéticos. No Centro foP afias. documentos e tex-
“Meus motivos sao facil- Casarios n 'n^.dua! com Municjpa| de Cultura (Avenida fQS ^ Bastos Tigre. No MuSeu 
mente identificáveis apesar 9°^e* ® 'n'u^ da Qr. Érico Veríssimo, 307). Paralelo- de Comunicação Social Hipólito
da abstração”, acrescenta. co qu® ® , . , brosi|eira mente, no Centro de Desenvol- José do Costa (ruo dos Andra-

Segundo Olszewski sua ^'Xda Ddphus Arte Sobre vimento da Expressão (AvenJ- das. 959), com visitação até 19
produção artística busca goie P Cristóvão Co- da Ipiranga, 389), exposição de maio. De segunda a sexta
resgatar a linguagem es- r°pe i com visitaçõo de dos trabalhos feitos pelos ate- das 9 às ]8 horas. O Museu nao
pontãnea, própria de cada seaunda a sexta das 9 às 12 e liers infantis e adultos. possui ar condicionado e o esta-
pessoa. "Cada um tem a do; 14òs , 9 horos. A galeria pos THEO WIEDERSPHAN Exposi- cionomento e difícil. Tente a
sua linguagem, que se ma- suj Qr condici0nodo e o estacio ção de originais de projetos ar- Caldas Junior ou use garagen
nifesta na infância, mas que namento é difícil, tente as quiietônicos (desenhos, pers- pagas na Riachuelo.
é sufocada pelas normas”, transversais. pectivas) do alemão radicado DEZ ANOS DE DESENHO — Co-
anahsa. Esta postura de re- REALISMO ALEMÃO — Coletiva no Rio Grande do Sul TheoWie- |etiva com peças
tomada de um gesto artísti- com 84 painéis fotográficos de dersphan, na primeira metade
CO natural, como Olszewski obras de 26 artistas alemães do século passado. Ele foi o res-
admite, identifica-se com a contemporâneos. "Novas For- ponsável pelos projetos de
visão do artista plástico mas do Realismo na Pintura da construção dos prédios da atual
Fernando Baril Aliás, Ols- República Federal da Alema Cervejaria Brahma, do Banco
zewskl estudou pintura com "ha" é uma promoção do Institu do Comércio, entre outros V.s.-
D ,, .aon „ iosi ols- lo Goethe no Brasil e fica em tação no saguào da Faculdade
Baril em ' exposição no Museu de Arte do de Arquitetura da UFRGS de se-
zewiski, que defende uma j PGrande do Su| até dia 24 de gundas sextas das 8 às 22 ho- 
nova organizaçao a partir mQio A vjsifaçao é de terça a
da Uberdade de criaçao, re- domingo das 10 às 17 horas. O
conhece que a formação em Margs possui ar condicionado e
arquitetura atrapalhou a 0 estacionamento é difícil, ten-
busca destas formas mais te Q rua caldas Júnior ou use
livres. Porém, ele acha que 
hoje seu trabalho tem au
sência de intenções. "Ele é 
apenas um veículo através ras em
do qual a natureza se mani- praianos No Espaço Investiga 
festa. NãO gosto de envolver ção do Museu de Arte do Rio

Grande do Sul com visitação de 
terços a domingos das 10 às 17 
horas O Margs possui ar condi 
cionado e o estacionamento é
difícil tente a rua Caldos Júnior

por Luiz Carlos Barbosa

Pedra Redonda, 400),

em grandes dimensõesPaulo Olszewski: quadros

gaúchos com atuação destaca
da nos últimos dez anos. Peças 
de Liana Timm, Eduardo Cruz, 
Milton Kurtz, Regina Ohlveiler, 
Ana Luiza Alegria, Carlos Wla- 
dimirski, Umbelina Barreto, 
Mário Rohnelt e Leonardo do 
Canto. Exposição até 16 de 
maio na Galeria de Arte do Ba- 
desul (rua Sete de Setembro, 
666). Visitação de segunda a 
sexta das 8:30 às 12 e das 13:30 
às 18:30 horas. A galeria possui 
ar condicionado e o estaciona
mento é difícil, tente a Caldas 
Júnior ou use garagens pagas.de artistas

até 24 de maio.ras,
COLETIVA DE ARTES — Mostra 
de óleos e acrílicos sobre tela 
de Mariza Engel e técnica mista 
de Ivone Marques de Carvalho. 
No primeiro subsolo da Caixa 
Econômica Federal (rua dos An- 
dradas, 1000). Visitação de se
gunda a sexta das 10 às 16:30 
horas.
SELVA DOLL — Individual na 
galeria Singular com 11 pintu 

óleo sobre madeira, de di- 
dimensões. Visitação 

até 22 de maio nq travessa Fre
derico Linck; 35, d^segonda a 
sexta das 9 às 12 «idas 14 às 19 
horas. No sábado das 9 às 13 
horas. A galeria possui ar 
dicionado e o estacionamento é 
difícil, tente a Castro Alves ou a 
Casemiro de Abreu.

WXÍ: garagnns pagas.
MARISTELA SALVATORI — Ex
posição individual com gravu- 

metal sobre temos

o meu estado emocional na 
obra”, garante.

Com participação em vá
rios salões gaúchos desde
obras ^ufras"capitais ou use
brasileiras. Em Porto Me- ^DT°S.^"*^C°|Sde

Antônio Rocha na Sala Negra 
ço de Cr$ 650 mil, estão nas Galeria Tina Presser. Reúne
principais galerias (Tina noverelevosmetóiicosdepare-
Presser, Cambona, Kraft). dg (trQma e escu|,ura). visita- ÂNGELO GUIDO - Retrospec 
Em Nova Iorque, onde rea- çgo de segunda a sexta das 10 fjva composta de 44 obras
lizou uma individual no So- as ^ e das 14 às 20 horas. No técnicas de óleo, aquarelaede-
merstown Studios Gallery sábodo das 10 às 12 e das 14 às senho. Paralelamente uma ex-
ern 1983, suas pinturas são i9horas. NaruaPoulinoTeixei- posição documental com foto- 
cotadas em US$ 1 mil - o ra, 35. Não possui ar condicio- grafias e textos. Na Galeria de
equivalente a Cr$ 5,16 mi- nado e o estacionamento éfácil Arte da Casa Masson (rua dos
lhfteq Para- Olszewski, O na rua. Andradas. 1459), com visitação
mercado de arte gaúcho ATELIER LICIÉ HUNSCHE - Ex de segunda a sextas das 8:30 as
tem apresentado uma boa posição de tapeçarias, tecidos e 18:30 horas Nosabadodas8-30
performance, principal- tapetes da tapeceiraLiciêHuns- àsl3horas.
mente se comparado com O che. Na rua Nossa Senhora ,VALD GRANATO - Individual
que havia há dez anos. Aparecida, 95, com v.s.taçao de com óleos, gravuras e
H segunda a sexta das 8:30 as nhoS ^ arfista carioca Ivald

11:30 e das 13:30 às 17 horas. Granato no Salão da Galeria Ti-
TRAMA ATELIER DE ARTE — Co na Presser (rua Paulino Teixei-
letiva na Loja Felipe Caringi De- ra. 35). Visitação de segunda a
siqner e Antiguidades (rua sexta das 10 às 12 e das 14 as 20
Quintino Bocaiúva, 1118), com horas. No sábado das 10 as 12 e
visitação no horário comercial. das 14 às 19 horas. A galeria

Galeria de Arte (rua 24 de ATEL)ER 45 DE ARTE _ Exposi- não possui ar condicionado e o
Outubro, 636, loja 11), das 9 çaode desenhos têxteis, batike estacionamento é fácil na pró-
às 12 e das 15 à 20 horas. E roupas criadas por Amarilli Bo- pria rua.
uma nova galeria que fun- ni Licht, Joana Moura de Azeve-
ciona junto com uma loja de do e Sônia Moeller. Visitação de
vinhos finos recém inaugu- segunda a sexta das 14 às 18
rada. O marchand Oscar horas.

ras a 
versas

< ’

con-

nas

dese-

NOVA GALERIA

A partir de hoje, as obreis 
de Paulo Olszewski poderão 
ser apreciadas na Cava —
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"tecidos metálicos ■ os Data:
AMANTES" — Individual de Luiz 
Antônio Rocha na Sala Negra
da Galeria Tina Presser. Reúne - ^a\!tKvio AVe.w>So
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de (trama e escultura). Visito- ...................... ............. ..........................................................................
ção de segunda a sexta das 10 
às 12 e das 14 às 20 horas. No 
sábado das 10 às 12 e das 14 às 
19horas. Na rua PaulinoTeixei
ra, 35. Não possui ar condicio
nado e o estacionamento é fácil 
na rua.

ZORAVIA BETTIOL - Mostra de 
tapeçarias das séries "Transfi- 
guroções da Pedro I e II" da ar
tista plástica Zoravia Bettiol, No 
atelier da Pedra Redonda (Tra
vessa Pedra Redonda, 400), 
com visitação das 8 às 11:30 e 
das 14 às 18 horas.

THEO WIEDERSPHAN — Exposi
ção de originais de projetos ar
quitetônicos (desenhos, pers
pectivas) do alemão radicado 
no Rio Grande do Sul TheoWie- 
dersphan, na primeira metade 
do século passado, Ele foi o res
ponsável pelos projetos de 
construção dos prédios da atual 
Cervejaria Brahma, do Banco 
do Comércio, entre outros. Visi
tação no saguão da Faculdade 
de Arquitetura da UFRGS de se
gundas sextas das 8 às 22 ho
ras, até 24 de maio.

COLETIVA DE ARTES — Mostra
de óleos e acrílicos sobre tela 
de Mariza Engel e técnica mista 
de Ivone Marques de Carvalho. 
No primeiro subsolo da Caixa 
Econômica Federal (rua dos An- 
dradas, 1000). Visitação de se
gunda a sexta das 10 às 16:30 
horas

SELVA DOLL — Individual na 
galeria Singular com 11 pintu
ras a óleo sobre madeira, de di
versas dimensões. Visitação 
até 22 de maio na travesso Fre
derico Linck, 35, de segunda a 
sexta das 9 às 12 e das 14 às 19 
horas. No sábado das 9 às 13 
horas. A galeria possui ar con
dicionado e o estacionamento é 
difícil, tente a Castro Alves ou a 
Casemiro de Abreu.

ÂNGELO GUIDO — Retrospec
tiva composta de 44 obras nas 
técnicas de óleo, aquarela e de
senho. Paralelamente uma ex
posição documental com foto
grafias e textos. Na Galeria de 
Arte da Casa Masson (rua dos 
Andradas, 1459), com visitação 
de segunda a sextas das 8:30às 
18.30 horas. No sábado das 8:30 
às 13 horas.

ROTEIRO
ENIO PINALLI — Exposição indi
vidual de pinturas de Enio Pinal- 
li na Contemporânea Galeria 
de Arte e Decoração (rua Ma- 
riano Mattos, 11 — Novo Ham
burgo). Visitação até 25 de 
maio de segunda a sexta das 9 
às 11:30edas 14 às 18:30horas. 
No sábado até às 11:30 horas. 
MARIA TOMASELLI — Mostra 
de telas em acrílico sobre algo
dão na Sala de Exposições do 
Teatro São Pedro. São pinturas 
de grandes dimensõe^com dois 
metros por dois metros e meio. 
Visitação até 31 de maio de ter
ças a sábados a partir das 12 ho
ras. No domingo a partir das 16 
horas.

CLÁUDIA FANTIN -
'Casarios ', individual com 

gouaches e pinturas em acrili 
co, que enfocam o tema da ar 
quitetura colonial brasileira. 
Na galeria Delphus Arte Sobre 
Papel (avenida Cristóvão Co
lombo, 1.103), com visitação de 
segunda a sexta das 9 às 12 e 
das 14 às 19horas. A galeria pos
sui ar condicionado e o estacio 
namento é difícil, tente as 
transversais.

REALISMO ALEMÃO — Coletiva 
com 84 painéis fotográficos de 
obras de 26 artistas alemães 
contemporâneos. "Novas For 
mas do Realismo na Pinturo da 
República Federal da Alemã 
nha" é uma promoção do Institu
to Goethe no Brasil e fico em 
exposição no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul até dia 24 de 
maio. A visitação é de terça a 
domingo das 10 às 17 horas. O 
Margs possui ar condicionado e 
o estacionamento é difícil, ten 
te a rua Caldas Júnior ou use 
garagens pagos.

MARISTELA SALVATORI — Ex 
posição individual com gravu 
ras em metal sobre tem as

IVALD GRANATO — Individual 
com óleos, gravuras e dese
nhos do artista carioca Ivald 
Granato no Salão da Galeria Ti
na Presser (rua Paulino Teixei
ra. 35). Visitação de segunda a 
sexta das 10 às 12 e das 14 às 20 
horas. No sábado das lOàs 12e 
das 14 às 19 horas. A galeria 
não possui ar condicionado * o 
estacionamento é fácil na pró
pria rua.

AS VIDAS DE BASTOS TIGRE —
Exposição documentária com 
fotografias, documentos e tex
tos de Bastos Tigre. No Museu 
de Comunicação Social Hipólito 
José da Costa (rua dos Andra
das, 959), com visitação até 19 
de maio. De segunda a sexta 
das 9 às 18 horas. O Museu não 
possui or condicionado e o esta
cionamento é difícil. Tente a 
Caldas Júnior ou use garagens 
pagos na Riachuelo.
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NOVAS FORMAS DO no saguão do São Pedro.sid (filme argentino). Os Praça Garibaldi. Hoje, o
ingressos para a III Mos- Vostok realiza sessões às REALISMO ALEMÃO - ____ Arprt
tra Internacional de Cine- lOh, 15h, 17h30min e 21h. No Margs (Praça da Al- VIVENDO RETRATO —
ma custam Cr$ 4 mil ( no 0 ingresso para a arqui- fândega), das lOh às 17h. No saguao do Centro Mu-
Cinema ABC) e Cr$ 2 mil bancada custa Cr* 8 mil. . ™clPal.de cJi1_t.ura (™coína raca hp Piiifnra Má- Varias exposições podem Veríssimo, 307), das 9h às
rio Ouintana) CIRCO DE RODEIO ser vistas no Margs, en- 22h. Exposição de foto-

^ INTERNACIONAL — Ao tre elas: Novas Formas grafias de Rochele Costi.
lado do Gigantinho. Circo do Realismo na Pintura
de domas, touradas e gi- Alemã e A Figura Huma- EXPOSIÇÃO PERMA-
neteadas; sessões às 15h, na na Gravura. NENTE DO PETRÓLEO
17h30min e 20h. Ingressos - No Planetário da Ufrgs
a partir de Cr$ 5 mil. MARIA TOMASELLI — (Ramiro Barcelos, esqui-

No saguão do Teatro São na Ipiranga), das
Pedro (Praça da Matriz), 17h30min às 21h30min.
das 12h às 21h. Maria To- Exposição permanente
maselli expõe seis painéis sobre o petróleo.

AUDIOVISUAL
BON JOUR PARIS - No 
Studio Flávio Del Mese 
(José do Patrocínio, 698), 
às 16h e 2lh. Audiovisual 
sobre Paris realizado por 
Flávio Del Mese. Ingres
sos no local a Cr$ 7 mil. 
Censura livre.

FEIRA
BRIQUE — Em frente ao 
Monumento do Expedi
cionário, no Parque da 
Redenção, das 9h às 14h. 
Venda de objetos antigos.PLANETÁRIO
FEIRA — Na continua- 

VIA LÁCTEA - No Pia- ção do Brique da Reden- 
netário da Ufrgs (Ipiran- ção, venda de objetos de 
ga, esquina Ramiro Bar- artesanato em cerâmica, 
celos), às 20h. Programa vidro, tecido e madeira, 
para adultos que procura
desvendar os mistérios ARTE NA PRAÇA — Na 
do céu, mostrando que to- continuação do Brique, 
do o cosmos comporta-se espaço destinado à expo- 
como um ser vivo. In- sição e venda de obras de 
gressos no local a Cr$ arte.
2.500.

EXPOSIÇÃO#CIRCO
ZORÀVIA BETTIOL -
No atelier da artista 
(Travessa Pedra Redon
da, 400), das 9h às 12h e 
das 15h às 18h. Exposição 
de tapeçarias que encer
ra nesta segunda-feira.

VOSTOK - Na Erico 
Veríssimo, próximo à


